
Commissie Raadpleging van de Commissie Democratisering en Decentralisering 
Raadplegend Referendum 23 november – 11 december 

 
Automatisch stemrecht  

- Studenten 
- Personeel in vaste en tijdelijke dienst 
- NWO aangestelden; mensen formeel in dienst van NWO, FOM, STW, KNAW 

maar belast met uitvoering van een onderzoeks-of promotieproject in het 
verband van een onderwijs- of onderzoekseenheid behorend tot de UvA 

- Bursalen bezig met de voorbereiding van een proefschrift in het verband van 
een van de onderzoeksinstituten van de UvA op basis van een meerjarige 
afspraak daartoe. 

- Bijzonder hoogleraren, als zodanig werkzaam bij de UvA  
- Gast-emeritus: gepensioneerde hoogleraren nog werkzaam als promotor of 

werkzaam aan andere taken op grond van afspraken 
- Personeel UvA Holding en BV's onder de UvA Holding 

 
Automatisch stemrecht indien al langer dan 6 maanden aan de UvA verbonden 

- Detachanten 
- Uitzendkrachten 
- Opting-in; mensen met wie een overeenkomst/opdracht is afgesloten voor 

werkzaamheden binnen UvA verband en die dus een fictief dienstverband met 
de  UvA hebben 

- Zelfstandigen met een arbeidsverklaring: mensen die over een zogenaamde 
arbeidsverklaring beschikken en met wie afspraken zijn gemaakt voor het 
verrichten van werkzaamheden binnen en voor de UvA 

- Gastonderzoeker, gastwetenschapper: indien onbezoldigd en op afspraak 
werkzaam in het verband van de UvA aan onderzoeks- en/of 
onderwijstaken. Hieronder vallen gepensioneerde medewerkers die een 
zogenaamde 0-aanstelling hebben. 

- Mensen werkzaam aan de UvA op grond van een overeenkomst tot 
gesubsidieerde arbeid i.h.k.v. de participatiewet. 

- Stagiair, mits op basis van door de betrokkene, een organisatie onderdeel van 
de UvA en de instelling waar men studeert een overeenkomst is afgesloten. 

 
Stemrecht op aanvraag 

- Gast-ex-promovendi: promovendi aan de UvA, die geen dienstverband meer 
hebben en hun proefschrift afronden met behulp van een gastaanstelling aan de 
UvA 

 
Stemrecht op aanvraag, indien al langer dan 6 maanden en minimaal 2 dagen 
per week werkzaam voor de UvA 

- Gast-vrijwilliger: vrijwilligers met wie door de UvA een 
vrijwilligersovereenkomst is afgesloten voor werkzaamheden voor en in het 
verband van de UvA\ 

- Personeel in dienst van aan de UvA gelieerde partijen 
- Personeel in dienst van derden (personeel in dienst van organisaties waarmee 

de UvA een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen) 
 


